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Quick Start Guide

Český
Czech

Vítejte
Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS!
Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení.
V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení
• Můžete nahlédnout do často kladených dotazů na našem webu:
přejděte na stránku http://faq.archos.com/
• Můžete nám poslat zprávu na Facebooku:
přejděte na stránku www.facebook.com/ARCHOS
• Můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho poprodejního oddělení:
přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora >
Poprodejní podpora >
• Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě:
přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora >
Ke stažení >
Jelikož u našich produktů dochází k neustálému vývoji a zlepšování, může se software
zařízení drobně lišit ve vzhledu či funkcích, jež jsou uváděny v této příručce.
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Obsah balení
Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující zboží:
-

ARCHOS 50d Oxygen
Sluchátka
USB kabel
Nabíječka
Stručný návod k obsluze
Záruční, právní a bezpečnostní upozornění

Zboží dodané se zařízením a dostupné příslušenství se může lišit v závislosti na
konkrétním regionu nebo poskytovateli služeb. Dodané zboží je určeno pouze pro vaše
zařízení a nemusí být kompatibilní s jinými zařízeními. Neschválené příslušenství může
způsobit poruchu zařízení.
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Popis telefonu
1 Konektor sluchátek
2 Reproduktor telefonu
3 Přední fotoaparát Tlačítka
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1

3

4 hlasitosti
5 Tlačítko zapnutí/vypnutí
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6 Zpět

5

7 Domů / Google NOW
8 Nedávno spuštěné aplikace
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8
7
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Popis telefonu
9

Fotoaparát

9

10 Blesk
11 Reproduktor

10

12 Micro-USB port

11
12
4

Čzeskechý

Zapnutí/vypnutí: když je zařízení vypnuto,
dlouhým stisknutím jej zapnete. Když je
zařízení zapnuto, krátkým stisknutím vypnete
displej a dlouhým stisknutím zobrazíte možnosti.
Hlasitost +/–: stisknutím +/– upravíte hlasitost.
Při stisknutí tlačítka se zobrazí možnosti
oznámení. Můžete vybrat nejvhodnější volby.
Zpět: stisknutím se vrátíte na předchozí
obrazovku.
Domů: krátkým stisknutím se vrátíte na
domovskou obrazovku, dlouhým stisknutím
přejdete ke službě Google Now.

Micro USB port: po připojení lze dodaný kabel
lze použít k nabíjení zařízení nebo k připojení
zařízení k počítači.
Konektor sluchátek: po připojení lze dodaná
sluchátka využívat k handsfree telefonování.
Fotoaparát a blesk: fotografování a natáčení
videa. Chcete-li natáčet delší videa, vložte Micro
SD kartu. Možnost blesku aktivujte v prostředích
s horšími světelnými podmínkami a blesk lze
rovněž prostřednictvím rychlého nastavení použít
jako svítilnu.
Světelný senzor: vypíná obrazovku, když se
zařízení během hovoru přiblíží k uchu.

Nedávné aplikace: stisknutím zobrazíte nedávno
spuštěné aplikace.
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Začínáme
Sestavení
Po vybalení krabice mobilního telefonu
1. Pomocí zářezu sejměte zadní kryt zařízení.
2. Vložte SIM kartu nebo paměťovou kartu do příslušného slotu.
3. Vložte baterii zařízení.
4. Znovu nasaďte zadní kryt.
3G/2G

slot 1

3G/2G

slot 2

MicroSD karta

slot 3
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Při vkládání SIM karty nebo Micro SD karty se řiďte
obrázkem, jinak by mohlo dojít k poškození slotu či karty.

Český

2
1
3
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Začínáme
Zapnutí
1. Připojte nabíjecí kabel k Micro USB portu a k nabíječce.
Před prvním použitím zařízení nabijte baterii na maximum.
2. Stisknutím a podržením tlačítka Zapnutí/vypnutí zapnete zařízení.
Při prvním zapnutí zařízení ARCHOS vám průvodce nastavením pomůže s
nastavením zařízení.
3. Postupujte podle pokynů.
Pokud jste vložili SIM kartu, budete muset zadat kód PIN. Pozor, abyste
nezadali špatný kód PIN.

Tip:
Pokud zařízení určitou dobu nepoužíváte, přejde do pohotovostního režimu. Zařízení
probudíte stisknutím tlačítka Zapnutí/vypnutí. Chcete-li nastavit dobu trvání, přejděte
do nabídky Nastavení > Displej > Spánek.
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Čzeskechý
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Na domovské obrazovce
1. Přetažením doprava
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přejdete ke službě Google Now

2. Stisknutí

přejdete k vašim aplikacím

3. Po podržení prstu na
aplikaci

ji můžete přesunout vpravo a vytvořit
novou domovskou obrazovku.

4. Pronesením slov „Ok
Google“

spustíte stránku vyhledávání.

1
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5. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů jej zobrazíte.
Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení.
2
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Mobilní datové & Wi-Fi připojení
Mobilní datové připojení
Pokud mobilní telefonní předplatné zahrnuje i mobilní data, měli byste být připojení
k internetu bez jakéhokoli dalšího nastavování. Zařízení ARCHOS bude mít signál
pouze tehdy, když budete v oblasti s pokrytím sítě 3G vašeho poskytovatele
Aktivace/deaktivace mobilních dat
1. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů jej zobrazíte.
2. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení.
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3. Vyberte ikonu Nastavení.
4. V části Bezdrátová připojení a sítě vyberte položku Datové
využití, poté kartu SIM karta.
5. Mobilní data zapnete/vypnete pomocí přepínače Mobilní
data.
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Čzeskechý

Wi-Fi připojení
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že jste v oblasti pokrytí signálem sítě Wi-Fi.
K nastavením Wi-Fi připojení se můžete rychle dostat ze
stavového řádku.
1. Klepnutím na stavový řádek a potažením dolů jej zobrazíte.
2. Opětovným klepnutím na řádek zobrazíte rychlá nastavení.
3. Klepnutím na ikonu Wi-Fi
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aktivujete WiFi připojení

4. Vyberte volbu „Wi-Fi“ pod ikonou WiFi.
5. Klepněte na název sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
Soukromé sítě se zobrazují s ikonou zámku a budou od vás
vyžadovat zadání hesla.
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Google a kontakty
Přidání účtu Google
Díky účtu Google budete moci naplno
využívat všechny dostupné aplikace
a služby.
1. Přejděte do části „Nastavení“ >
„Účty“ > „Přidat účet“.
2. Vyberte pro přidání typ účtu
„Google“.
3. Podle pokynů na obrazovce zadejte
informace o účtu.
Po vytvoření účtu získáte
přístup ke službám Play Store, Gmail,
Hangouts, Mapy a mnoha dalším.
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Synchronizace informací
Informace je třeba synchronizovat,
aby je bylo možné
uložit. Vaše data jsou zálohována na
servery Google.
1. Přejděte do části „Nastavení“ >
„Účty“ > „Google“.
2. Vyberte svůj účet.
Zobrazí se seznam údajů, které
je možné synchronizovat. Měla
by být aktivována automatická
synchronizace. Chcete-li zahájit
synchronizaci, klepněte na
tlačítko Nabídka a poté na volbu
Synchronizovat. Díky tomu nepřijdete
o data v případě ztráty zařízení nebo
SIM karty. Když je do nového zařízení
přidán váš účet Google, přenesou se
všechny uložené informace.

Čzeskechý

Ukládání kontaktů
Když se uloží vaše kontakty, jsou
vždy k dispozici na webu a lze
je synchronizovat s jakýmkoli
telefonem se systémem Android,
který využívá váš účet Google.
1. Vložte do telefonu SIM kartu s
vašimi kontakty.
2. Z domovské obrazovky nebo z
obrazovky Všechny aplikace vyberte
aplikaci Kontakty
3. Klepněte na tlačítko Nabídka >
„Importovat/exportovat“.
4. V části Importovat/exportovat
kontakty vyberte položku
„Importovat ze SIM karty“.
5. Vyberte svůj účet Google.

6. Zaškrtněte kontakty, které chcete
importovat, a ověřte je.
7. Po importu kontaktů do účtu
Google přejděte do nabídky
„Nastavení“ > „Účty“ > „Google“.
8. Vyberte svůj účet Google.
9. Klepněte na tlačítko Nabídka ,
poté na volbu „Synchronizovat“.
Vaše kontakty se uloží do vašeho
účtu Google.
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Tipy a rady pro systém Android™
Přesun položky na domovské
obrazovce:
Klepněte na položku a podržte
stisknuto, poté položku přesuňte na
požadované místo a uvolněte prst.
Odstranění položky z domovské
obrazovky:
Klepněte na položku a podržte
stisknuto, potáhněte prstem směrem
k horní části obrazovky a umístěte
položku na ikonu „Odstranit“.
Odinstalace položky:
Na obrazovce „Všechny aplikace“
klepněte na položku a podržte
stisknuto, potáhněte prstem směrem
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k horní části obrazovky a umístěte
položku na koš „Odinstalovat“.
Vytvoření složky aplikací:
Umístěte na domovské obrazovce
jednu ikonu aplikace přes jinou a tyto
dvě ikony se zkombinují.
Widgety:
Podržte prst na prázdném místě
domovské obrazovky. Klepněte na
položku „Widgety“.
Změna tapety:
Podržte prst na prázdném místě
domovské obrazovky.
Klepněte na položku „Tapety“.

Čzeskechý

Uzamčení dotykového displeje:
Vyberte aplikaci „Nastavení“, poté
rolujte dolů a klepněte na volbu
„Zabezpečení“. Klepněte na volbu
„Zámek obrazovky“. Klepněte na
typ zámku, který chcete použít.
Po nastavení zámku se uzamčená
obrazovka zobrazí při každém
probuzení displeje a bude
vyžadovat zadání symbolu, kódu pin
nebo jiného zadaného klíče.

Technologie Mobile Anti-theft:
1. Vložte do zařízení SIM kartu.
2. Přejděte do části Nastavení >
Zabezpečení a vyberte položku
Mobile Anti-theft.
3. Postupujte podle pokynů na
obrazovce.
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Odstraňování problémů
Můj telefon nereaguje a nejde zapnout
Nabijte zařízení. Stiskněte a podržte tlačítko
zapnutí/vypnutí po dobu více než 10 sekund.
Můj telefon se nemůže připojit k síti, nebo
je zobrazeno „Žádná služba“
Zkuste se připojit na jiném místě. Ověřte u
svého operátora síťové pokrytí.
Nelze provádět odchozí hovory
Ujistěte se, že je váš telefon připojen k síti a síť
není přetížená nebo nedostupná.
Nelze přijímat příchozí hovory
Ujistěte se, že je telefon zapnutý a připojený
k síti (ověřte, zda síť není přetížená nebo
nedostupná).
SIM karta je zamčená pomocí kódu PIN
Obraťte se na svého síťového operátora se
žádostí o kód PUK (Personal Unblocking Key).
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Chcete-li konfigurovat novou síť 3G:
V zařízení klepněte na položku Nastavení
1. Vyberte položku Bezdrátová připojení a sítě
> Více... > Mobilní sítě.
2. V části Nastavení mobilní sítě vyberte
svého operátora v nabídce Síťoví operátoři.
3. V části Nastavení mobilní sítě vyberte
Názvy přístupových bodů, poté zvolte
přidání nových parametrů a zadejte přesné
parametry připojení, které vám poskytl váš
poskytovatel sítě 3G.
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